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JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE JUNY DE 2010 
 
Badia del Vallès, 4 de juny de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta-cinc minuts, es reuneix, a la 
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa 
senyora Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Juan A. Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 de maig de 
2010. 
 
2. DOCUMENTS COMPTABLES 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 

 
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant 
el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la 
LRBRL; els arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els 
articles 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 
6è  de la Llei 39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i 
següents de les BEP.  

 
Vista la resolució de l'alcaldia número 309/09, de 23 de març, referent a l'establiment del 
règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcalde i Regidors. 
 
S'acorda: 
      
Primer. Aprovar l’autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
171,94 €, de la relació núm. 18/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 101.790,50 €,  de la relació núm. 31/2010. 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, 
en la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió 
dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part 
del present acord. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 
zona, a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, 
tarifa 6 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un 
import total de  70 €, que corresponen als carnets emesos del número 370-376.  
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural. 
 
4. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I L’AIGMB 
 
Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol promoure la cultura musical i la 
creació artística dels i les joves del municipi. 
 
Atès que l’AIGMB manifesta la seva voluntat per organitzar un esdeveniment amb aquests 
objectius anteriorment anomenats. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Subscriure un conveni de col·laboració amb l’AIGMB, amb l’objectiu de potenciar la 
creació artística juvenil dins del marc de la Festa Major. 
 
Segon. Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que 
comporta el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una 
contraprestació econòmica a l’AIGMB de 6.000,00 euros (sis mil euros), amb càrrec a la 
partida de despeses 07/03 3381 489.03 del pressupost actual. 
 
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’AIGMB.  
 
 
5. SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE SEGONA I 

TERCERA FASE DE REFORMA INTEGRAL DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la proposta del servei  de data 10 de maig de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de redacció de projecte i direcció de les obres de 
segona i tercera fase de reforma integral del mercat municipal amb motiu de l’execució de 
les obres subvencionades per XBMQ any 2009-2010 , el preu del qual ascendeix a la 
quantitat de 9.935,40 euros, i 1.589,66 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 17 de maig de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual 
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte. 

 

Atès que amb data 10 de maig de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

S’acorda: 
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Primer. Dur a terme el servei de el servei de redacció de projecte i direcció de les obres de 
segona i tercera fase de reforma integral del mercat municipal amb motiu de l’execució de 
les obres subvencionades per XBMQ any 2009-2010  mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista TECTUM engineering S.L. per un import de 9.935,40 
euros i 1.589,66 euros d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de redacció de projecte i 
direcció de les obres de segona i tercera fase de reforma integral del mercat municipal amb 
motiu de l’execució de les obres subvencionades per XBMQ any 2009-2010   amb càrrec a 
la partida 1404 1512 22709 del vigent pressupost. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 

 
Quart. Notificar el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
 
6. SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ QUE DONA SERVEI 

A LA PLANTA BAIXA DEL EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 
 
Vista la proposta del servei  de data 10 de maig de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de manteniment de la màquina de climatització que 
dona servei a la planta baixa del edifici de l’ajuntament ( OAC, Serv. Generals i economia), 
el preu del qual ascendeix a la quantitat de 1422,88 euros, i 227,66 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 17 de maig de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual 
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte. 

 

Atès que amb data 10 de maig de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

S’acorda: 
 

Primer. Dur a terme el servei de  manteniment de la màquina de climatització que dona 
servei a la planta baixa del edifici de l’ajuntament ( OAC, Serv. Generals i economia)  
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista GAMA per un import 
de 1422,88 euros i 227,66 euros d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment de la 
màquina de climatització que dona servei a la planta baixa del edifici de l’ajuntament ( 
OAC, Serv. Generals i economia) amb càrrec a la partida 1404 1512 22709 del vigent 
pressupost. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 

 
Quart. Notificar el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
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7. SERVEI DE CONNEXIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SEGURETAT EN EDIFICIS 
MUNICIPALS  

 
Vista la proposta del servei  de data 29 d’abril de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de conexió i manteniment del sistema de seguretat 
(alarmes), en els edificis municipals (mercat, Casal Avis , Biblioteca, Casal de Joves, Casal 
d’Infants, els 4 CEIP i els dos pavellons esportius de les escoles i totes les instal.lacions 
esportives cobertes i descobertes), el preu del qual ascendeix a la quantitat de 3.710,00 
euros, i 593,60 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 17 de maig de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual 
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte. 

 

Atès que amb data 29 d’abril de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

S’acorda: 
 

Primer. Dur a terme el servei de el servei de conexió i manteniment del sistema de 
seguretat (alarmes), en els edificis municipals (mercat, Casal Avis , Biblioteca, Casal de 
Joves, Casal d’Infants, els 4 CEIP i els dos pavellons esportius de les escoles i totes les 
instal.lacions esportives cobertes i descobertes), mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista Alta Seguretat de Catalunya S.L. per un import de 3710,00 
euros i 593,60 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei el servei de conexió i 
manteniment del sistema de seguretat (alarmes), en els edificis municipals (mercat, Casal 
Avis , Biblioteca, Casal de Joves, Casal d’Infants, els 4 CEIP i els dos pavellons esportius 
de les escoles i totes les instal.lacions esportives cobertes i descobertes), amb càrrec a la 
partida 1404 1512 22709 del vigent pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 

 
Quart. Notificar el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
 
8. APROVACIÓ ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT I PLA DE SEGURETAT DE LES 

OBRES D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ PER L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA 
RENOVABLES EN ELS PAVELLONS MUÑEIRA-SEGUIDILLA i JOTA-SARDANA 

 
Vist l’estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d’adequació d’instal·lació per l’estalvi 
energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-
Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès, redactat per Jonathan Levy Faig, enginyer 
industrial amb número de col·legiat 9463 amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local 2010 amb un pressupost de 190.151,66 euros i 30.424,27 euros. 
 
Vist el contracte d’obres d’adequació d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia 
renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-Seguidilla i la Jota-Sardana de 
Badia del Vallès, adjudicat definitivament a l’empresa Clima Sirius, S.A. per acord de Junta 
de Govern Local celebrada el dia 21 de maig de 2010. 
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Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació d’instal·lacions per l’estalvi 
energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-
Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès, presentat per l’empresa adjudicataria 
Clima Sirius, S.A.  
 
Vist l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
 
Examinada la documentació que acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 
7.2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d’adequació d’instal·lació per 
l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-
Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès, redactat per Jonathan Levy Faig, enginyer 
industrial amb número de col·legiat 9463 amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local 2010 amb un pressupost de 190.151,66 euros i 30.424,27 euros. 
 
Segon. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació d’instal·lació per 
l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-
Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès, presentat per l’empresa adjudicatària 
Clima Sirius, S.A. 
 
Tercer. Notificar l’anterior acord al coordinador de seguretat, a la direcció facultativa de les 
obres i a l’empresa adjudicataria. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
9. COMISSIÓ DE SERVEIS ANTONIA ALBERT PEÑALVER 
 
En data 25 de maig de 2010, la funcionària d’aquest Ajuntament, Sra. Antònia Albert 
Peñalver, en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat reconeguda mitjançant 
Decret d’alcaldia de data 20 de gener de 2009, comunica mitjançant instància que la 
prestació de serveis al Consell Comarcal del Vallès Occidental, finalitza amb data 9 de juny 
de 2010. 

 
En data 01 de juny de 2010 es rep comunicació de la Directora de l’àmbit de Serveis 
Interns i Innovació de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licitant la adscripció en 
comissió de serveis de la funcionària d’aquest Ajuntament, Sra. Antònia Albert Peñalver, 
per a prestar serveis com a Cap de la Secció de Serveis Socials a l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, a partir del 11 de juny de 2010 i per un període indeterminat, derivant-se 
les despeses econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
Vist el que estableix l’art. 85.1 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text Únic dels preceptes de determinats Textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de Funció Pública. 
 
Vist el que estableix el Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, 
sobre normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la 
Generalitat, en relació amb els arts. 297 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 



 6 

pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb 
l’art. 21 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mitjans per a la reforma de la funció pública. 
 
Vist el que estableix els arts. 184 al 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Vist el que estableix l’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local en relació amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
Vist el que disposa l’art. 1.g) del Decret d’alcaldia núm. 568/09 pel que s’aprova el text 
refós del règim de delegacions atorgades a favor de la Junta de Govern Local, en relació a 
la declaració de situacions administratives del personal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Donar per resolta la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat, de la Sra 
Antònia Albert Peñalver, reconeguda mitjançant Decret d’alcaldia de data 20 de gener de 
2009, amb efectes de data 10 de juny de 2010, per un període inicial de sis mesos i per 
tant amb efectes de la referida data declarar a la Sra Antònia Albert Peñalver, en situació 
de disponible a l’ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Segon.- Acceptar l’adscripció en comissió de serveis de la funcionària de carrera d’aquesta 
corporació, de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica, categoria Diplomada 
en Treball Social, Sra. Antònia Albert  Peñalver, per a prestar serveis en l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, amb efectes des del dia 11 de juny de 2010, derivant-se les 
despeses econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
Tercer.- El temps de serveis prestats en comissió de serveis ha de ser tingut en compte a 
l’efecte de consolidació del grau personal corresponent al nivell del lloc que es venia 
exercint fins aleshores. 
 
Quart.- Notificar aquesta Resolució, per part de Secretària, a l’interessada (Av./ Eivissa  
núm. 3, 9è D – 08214 Badia del Vallès), al Departament d’àmbit de Serveis Interns i 
Innovació de l’ajuntament de Badia del Vallès (Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del 
Vallès), a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i vint minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària, 
 
 


